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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján „az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény” módosításáról szóló T/5311 .
számú törvényjavaslathoz a bizottság az alábbi módosító javaslatot terjeszti el ő .

A törvényjavaslat 1/l . számú melléklet 2 a) és 2 b) pontja, valamint az 1/5 ., 1/12., és 3/1 .
számú melléklete az alábbiak szerint módosul :

1. Az 1/1 . számú melléklet 2 . Főutak cím, 2 a) A közúthálózat elemei és új főút i
kapcsolatok alcím Új főúti kapcsolatok „Békéscsaba (M44) – Doboz” helyébe a z
alábbi lép :
Békéscsaba (44 . sz. főút) – Doboz ;

2.

	

Az 1/1 . számú melléklet 2. Főutak cím, 2 b) Főutak tervezett településelkerülő
szakaszai alcím „6 . sz. főút: Érd, Pécs, Szigetvár, Szentl őrinc” helyébe az alábbi lép :
6. sz. főút: Érd, Pécs, Szentlőrinc, Szigetvár;

3. Az 1/1 . számú melléklet 2. Főutak cím, 2 b) Főutak tervezett településelkerülő
szakaszai alcím „38. sz. főút: Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr, Tokaj, Rakamaz ,
Nyírtelek, Nyíregyháza” helyébe az alábbi lép :
38 . sz. főút: Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr, Rakamaz, Nyírtelek, Nyíregyháza ;

4. Az 1/5 . számú melléklet A vasúti törzshálózat elemei cím, Az országos vasúti
törzshálózat tervezett elemei alcím, Egyéb országos törzshálózati vasútvonalakho z
kapcsolódóan „– Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia) – Röszke – Szeged – Nagylak –
(Románia) összeköttetés” helyébe az alábbi lép :
– Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia) – Röszke és Szeged – Nagylak – (Románia )
összeköttetés ;

5. Az 1/5 . számú melléklet A vasúti törzshálózat elemei cím, Az országos vasúti
törzshálózat tervezett elemei, A transz-európai vasúti szállítási hálózat részeként
működő országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcsolódóan alcím alatt szerepl ő
nyomvonal-leírás az alábbiak szerint módosul :



„– A Budapestet délről kerülő vasútvonal : Komárom, Kisbér, Mór, Bodajk ,
Székesfehérvár, [Börgönd,] Pusztaszabolcs, Ercsi, Szigetúj falu, Aporka ,
Kiskunlacháza, Bugyi, Dabas, Ujhartyán, Pusztavacs, Cegléd településeket érintve ,
a Dunán és a ráckevei Duna-ágon új Duna-híddal ,

– Hajmáskér – Balatonfűzfő kapcsolat .” ;

6. Az 1/12. számú melléklet Országos jelentőségű meglévő szükségtározók, megvalósuló
árvízi tározók és új vízi építmények cím, 3 . A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I .
ütemében megvalósuló árvízi tározók alcím „Szamos-Kraszna közi” megnevezésű
árvízi tározó által érintett települések felsorolása az alábbira módosul :
Szamosszeg, Szamoskér, Kocsord, Tunyogmatolcs, Ópályi, Nagydobos, Győrtelek,
Mátészalkai

7. Az országos ökológiai hálózat övezete című 3/1 . számú melléklet övezeti lehatárolásá t
javítani kell Óbarok község közigazgatási területén a KvVM által megadot t
lehatárolásra.

8. Az országos ökológiai hálózat övezete című 3/1 . számú melléklet övezeti lehatárolásá t
Sopron város ENY-i városrészén javítani kell a város rendelettel jóváhagyott rendezés i
tervével való összhang érdekében.

Indokolá s

1 .-6. pont: A javasolt módosításokkal biztosítható a szerkezeti terv és az 1/1 ., 1/5. és az 1/12 .
számú mellékletekben lévő leírások összhangja .
7. pont: Obarok község területén az ökológiai hálózat lehatárolása – a település közigazgatási
területének egy részére vonatkozó szabályozási terv készítése során – pontosításra került ,
melynek átvezetése szükséges .
8. pont: Sopron város ÉNY-i területén az ökológiai hálózat lehatárolásának módosításával
biztosítható a rendezési tervvel való összhang .
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